فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

معیارهای مشروعیت آیینهای تکریم اهلبیت

ّ
حجتالله بیات

چکیده 

*

آیینها در هر فرهنگی ،فرصتی برای عینیت بخشیدن به باورها ،ارزشها و هنجارهـایی هسـتند
که مردم در آن فرهنگ آموختهانـد و بـه آن اعتقـاد دارنـد .آیـینهـای مـذهبی ،سـهم مهمـی از
آیینهای هر فرهنگی را به خود اختصاص داده ،در فرهنگ اسالمی ،بهویژه شـیعی ،آیـینهـای
جایگاه خاصی در بین آیینهای مذهبی دارند و به عنوان یکی از مهمتـرین
تکریم اهلبیت
سرمایههای اجتماعی ـ فرهنگی به شمار میروند.
که در فرهنـگ اسـالمی از جایگـاه و قداسـت واالیـی برخوردارنـد ،بایـد
اهلبیت پیامبر
همواره از سوی مسلمانان گرامی داشته شوند .بزرگداشت این شخصیتهای مقدا ،در قالـب
آیینهایی است که به مناسبت :اعیاد و وفیات ،توسالت ،تبرکات ،زیارات و یادمانهای مربـوط
به ایشان برگزار میشود.
این سرمایه فرهنگی ،به دلیل پویایی فرهنگ ،همواره در حا تحو و توسعه است؛ اما همچون
سایر اندوختههای اجتماعی ،نیازمند صیانت و پیشگیری از آفتزدگی است .شکی نیسـت کـه
این آیینها باید در چارچوب معیارهای شرعی اجرا شوند.
برای مصون ماندن از برخورد سلیقگی و ییرکارشناسانه با تحوالت و توسـعههـای فرهنگـی در
آیینهای تکریم ،به تعیین شاخصهایی نیازمندیم .این مقاله ،میکوشد معیارهـای مشـروعیت
را با استفاده از آیـات و روایـات اسـتخراج نمایـد .ایـن معیارهـا
آیینهای تکریم اهلبیت
عبارتاند از :همسویی با باورهای توحیدی ،مطابقت بـا احکـام و ضـوابط شـرعی ،اسـتواری
محتوایی و ساختاری ،نشانگر زینت و سـربلندی اهـلبیـت  ،انطبـاق بـا فطـرت و عقـل،
هماهنگی با سیره صالحان ،مبتنی بر معرفت و آگاهی ،تناسب با شأن اهلبیت  ،توجـه بـه
امکان سوءاستفاده دشمنان ،همآوایی با هنجار و عرف جامعه.

کلیدواژهگان 
فرهنگ ،مقدسات ،اهلبیت
*

 ،آیین ،تکریم ،معیار.

عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیثBayat.h@qhu.ac.ir :

مقدمه 

واژه «اهلبیت» ،ریشهای قرآنی دارد و خاندان پیامبر اکـرم
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در فرهنـگ اسـالمی ،از جایگـاه

حکـم وجـوب تکـریم و حرمـت
واالیی برخوردارند .ازاینرو ،تکلیف شـرعی مسـلمانان در دو
ِ

توهین به ایشان ،در جایجای فقه اسالمی مطر ،شده است .بر اساا دالیل قرآنی و روایـی و از
ّ
منظر فقه اسالمی ،مصداق مسلم اهلبیت  ،پیامبر اکرم و عترت او هستند کـه از ویژگـی
عصمت بهرهمندند .اینان در پیشگاه خداوند ،مقام ویژهای دارنـد؛ ،تاجاییکـه بـر هـر مسـلمانی

سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

واجب است ،در هر موقعیتی حرمت آنان را نگهدارد و از هر جسارتی به سـاحت قدسـی ایشـان
بررهیزد.
بر این پایه ،آیینهای مذهبی ،بهویژه آیینهای بزرگداشـت اهـلبیـت
برگزاری آنها از صدر اسالم ،خاصه در عصر پیشوایان معصوم

و همچنـین چگـونگی

 ،پیوسته مـورد توجـه ایشـان و

مسلمانان بوده است .ازاینرو ،بخشی از معارف اسـالمی در سـه الیـه« :عقایـد»« ،اخـالق» و
«احکام» ،با نگاهی اثباتی ،عهدهدار تثبیت و توسعه حدود الهی است و با نگاهی سـلبی ،بیـانگر
پیشگیری از ورود آفتها یا اصال ،آسیبهای احتمالی در آیینهای مذهبی ،بـهخصـوص آیـین
های بزرگداشت اهلبیت
سیره اهلبیت

است.

نشان میدهد که ایشان در کنار تالش برای حفظ آیینها ،توصیهها و اقدامهای

علمی و عملی متنوعی هم برای پیشگیری و اصال ،آسـیبهـای آنهـا انجـام دادهانـد .در عصـر
ییبت نیز مرزبانان حریم شریعت در ادامه راه اهلبیت

 ،افزون بر حفظ و توسـعه آیـینهـا در

چارچوب آموزههای قرآن و عترت در عصر ییبت ،از هیچ تالشی برای پیشگیری از ورود آفتهـا
و اصال ،آسیبهای واردشده در این زمینه ،دریغ نکردهاند.
در این میان ،در هیچیک از فرقههای اسالمی به اندازه شیعه بر لزوم تکریم اهلبیـت

و پرهیـز

از توهین به ایشان تأکید نشده است .اعتقاد به امامـت و والیـت ایشـان و نسـبت آنـان بـا پیـامبر
اکرم

 ،سبب شده است برگزاری آیینهای تعظیم آنان ،در حوزه دیـن و مـذهب سـهم بسـزایی

داشته باشد و از عناصر اصلی هویتساز فرهنگ اسالم شیعی شناخته شود.
سوگمندانه ،باید گفت آیینهای تکریم اهلبیت
همواره در معر

که از مهمترین برنامـههای فرهنگـی اسـت،

آسیبهایی بوده و بهخصوص امروزه ،این سرمایه گرانسنگ ،با خطری جـدی

روبهرو شده است.

ّ
الزمه هر نوع آسیبشناسی ،تعیین معیارهایی است که افراد بتوانند بر مبنای آنها و در حـد تـوان،

سط اهمیت آسیبها را تشخیص دهنـد و بـه وظیفـه خـود در قبـا پیشـگیری و اصـال ،آنهـا
برردازند.
ازآنجاکه آیینهای مذهبی ،به مثابه سرمایه ارزشمند اجتماعی ،همواره در معـر

آسـیبهـایی
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بوده و خواهد بود ،تعیین معیارهای آیین مطلوب و شناخت انواع آنها و همچنین دالیل ،ریشـههـا
است.
قرآن و عترت در کنار بیان باورها و ارزشهای الهی ،معیارهایی را نیز برای تشخیص مؤمنـان
پ
واقعی از مدعیان ایمان برشمردهاند؛ مثال قرآن کریم برای راسـتیآزمـایی توحیـد و واقعـی بـودن

َّ
ُ ْ
َّ ُ
ُ ُ ْ ُ ُّ
وني
محبت مؤمنان ،پیروی از پیامبر را مالک دانسته است؛ «قل إن كنتم ت َِبون اللذذه فذات ِبع ِ
ُ
ْ
ُ ُ
َُ َْ ِب ْب ُك ُم َّالل ُذه وَغ ِف ْْ ل ُك ْم ذنوب ُك ْم و َّالل ُذه غف ٌور َّر ِح ٌيم» (آ عمران.)31 :

بنابراین ،کسی نمیتواند بیآنکه از پیامبر

پیروی کند ،ادعای بندگی و محبت به خدا را داشـته

باشد .از نگاه قرآنکریم ،هیچچیزی ارزش برابری و همرایی اجر رسالت پیامبر اکرم

را نـدارد

ّ
َّ
و تنها مودت اهلبیت  ،مزد پیامبری آن حضرت و معیار مسلمانی اسـت؛ «ذ ِلك الذ ِ َُب ِش ُذْ
ُْ
ُ َّ
ُ
َّ ْ
ُ َّ
ُ
ُ ُ
َّ
َّ ُ
ات قل َّل أ ْسألك ْم عل ْي ِه أ ْج اْا ِإَّل المو َّدة ِفي الق ْْبى» (شـوری:
اللذه ِعباده ال ِ َن نمنوا وع ِملوا الص ِالَ ِ

.)23

این مقاله ،در صدد ارائه معیارهای مشروعیت آیینهای تکریم اهلبیـت

اسـت تـا بتـوان بـه

کمک آنها آسیبهایی را که به این برنامهها وارد میشود ،بهتر تشخیص داد.
مفهومشناسی 
الف.اهلبیت 

«اهلبیت» ،واژهای قرآنی است .با آنکه درباره مصادیق اهلبیت در آیه  33سـوره احـزاب اقـوا
گوناگونی وجود دارد (طبرسـی ،1373 ،ج ،7ص ،)559-558طبـق شـواهد فـراوان روایـی معتبـر از
اهلتسنن ،مقصود از اهلبیت پیامبر در آیه یادشـده ،افـزون بـر خـود آن حضـرت ،امـام علـی،
حضرت فاطمه ،امام حسن و امـام حسـین

اسـت (سـیوطی ،1404 ،ج ،6ص)606-603؛ امـا

معیارهای مشروعیت آیینهای تکریم اهلبیت

و روشهای پیشگیری و اصال ،آسیبها ،از مهمترین وظایف متولیان امـور فرهنگـی ـ اسـالمی

سایر ائمه اطهار

را نیز که مقام عصمت و امامت دارند ،دربرمیگیرد؛ همچنانکه پیـامبر

در خطبــه یــدیر بــه ایــن موضــوع تصــری نمــوده اســت (حرعــاملی ،1425 ،ج ،3ص،476 ،311

584و601؛ همان ،ج ،4ص166و.)472
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قرآنکریم ،برای اهلبیت

ویژگیهایی را بیان میکند که با توجه به این ویژگیها ،مقام قدسـی

آنها روشن ،تکریم ایشان واجب و توهین به آنان در هر قالبی ،خواه مستقیم یا ییرمسـتقیم ،حـرام
است .تکریم اهلبیت

 ،از دایره این افراد خاص و دارای مقام عصمت فراتر مـیرود و اشـیا و
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افراد منتسب ،بهویژه فرزندان ایشان را نیز شامل میشود.
ب.آیین 

«آیین» ،1در لغت به معنای :رسم ،عادت ،متداو  ،مرسوم ،شیوه ،کردار ،قاعـده ،قـانون ،زینـت،
تشریفات ،نهاد ،فطرت و جشن آمده است (دهخدا ،1373 ،ج ،13ص .)18826آیینهـا ،از عناصـر
محسوا فرهنگاند که افزون بر ریشه داشتن در عناصر معنوی ،میتوانند فرصتی مناسـب بـرای
تجلی دیگر عناصر فرهنگی و تکریم مقدسات باشند.
واژه «آیین» ،در ابتدا به معنای آدابورسوم بود .سرس ،به رسوم دینی اختصاص یافـت .ازایـنرو،
میتوان گفت مراسم آیینی ،نوع خاصی از رفتار است که جامعه آن را پذیرفتـه و بـهگونـهای میـان
افراد آن جامعه و امور قدسی و معنوی ارتباط برقرار میکند.
با بررسی ادیان مختلف میتوان دریافت که اعتقاد به امری قدسی و فراطبیعی ،از اصـو مشـترک
تمام آنهاست؛ بهطوریکه پیامبر هر دین ،خود را فرستاده آن موجود مقدا میداند و پیامهـایی را
که بیشتر ،اندیشههای آن دین به شمار میآیند ،از جانـب او بـه مـردم ابـالغ مـیکنـد (ر.ک :رو،

األمینی ،1376 ،ص.)29-19
این پیامها که مجموعهای از آموزههای اعتقـادی ،اخالقـی و رفتارهـای خـاص را دربرمـیگیـرد،
باعث شکلگیری الگوی زندگی پیروان آن مذهب مـیشـود .سـرس ،در صـورت درسـت اجـرا
شدن ،تعالی و تکامل روحی افراد را به دنبا دارد ،به روابط میان اعضای جامعه معنا میبخشـد و
آن را نظاممند میکند.
از طرفی ،آموزههای دینی باید بهگونهای به پیروان ادیان مختلف آموزش داده شود .اجرایـی کـردن
1. Ritual.

این آموزهها ،در مراسم خاصی است که از آن با عنوان «مناسک آیینی» 1یـاد مـیشـود .بنـابراین،
آیینها وسیله اجرایی کـردن آمـوزههـا و دسـتورهای دینـی و مـذهبی در هـر جامعـهای اسـت و
ازآنجاکه این دستورها ،بیشتر شامل آموزههای اخالقی و تعدیلکننده افراطوتفـریطهـای رفتـاری
برای اعضای جامعه است ،بهروشنی میتوان جایگاه و نوع رابطه آیین را با دیگـر عناصـر فرهنـگ
دریافت.
َ
در منابع دینی ،از آیینهای مذهبی با عنوان ُسنن ،شعائر و مناسک یاد شده است؛ از جمله:
ُ

ْ
ُ ّ َّ
ا ُ ْ
اس ُك ُوه( »...حج.)67 :
ـ « ِلك ِل أم ٍة جعلنا منسكا هم ن ِ

ج.تکریم 
«تکریم» ،ریشهای قرآنی دارد و به معنای گرامی داشتن و احترام کـردن اسـت (قرشـی ،1371 ،ج،5

موجودات مقدا ،ریشـه در فطـرت آدمـی
ص .)191تکریم و بزرگداشت مقام و منزلت بزرگان و
ِ
دارد .هراندازه معرفت انسان به مقام و میزان قدسیت چیزی بیشتر باشـد و هرچـه مقـام آن واالتـر

باشد ،محبت انسان به آن افزون میگردد و هرچه محبت افزایش یابد ،ارادت و اطاعت نیز بیشـتر
میشود.

ُ

َّ
َّ
ُ
ون
در نظام تربیت دینی ،ایمانِ ،
نسبت مستقیمی با محبـت دارد؛ «و ِمن الن ِ
اس مذن َت ِِذ ِمذن د ِ
ُ
َّ
ُّ ُ ّ ا َّ
ا ُ ُّ ُ ْ ُ ّ َّ
َّ
ذه» (بقره .)165 :مهرورزی به خداوند کـه
ذه وال ِ َن نمنوا أش حبا ِلل ِ
ذه أن ادا َ َِبونْم كَ ِب الل ِ
الل ِ

مبدأ همه کماالت و مقدسات است ،کانون همه محبتهاست و دوست داشتن دیگر اشـخاص،
اشیا ،افکار و اعما  ،در طو محبت خداست.
جزء اقرار زبانی ،باور قلبی و عمل جوارحی دارد و در سه سط  :درونی ،زبانی
ایمان به خدا ،سه ِ
ِ
و عملی شکل میگیرد؛ «عٌ ًلرض ِ ْ :
ًإل َیم ُن َع ْقد َِ ْل َقل ِْب ََلَ ْفظ َِ لل َِّسر ِن ََ َع َمر َِر ل ََْ َو ًِر َِل َال

ون ْ ًِإل َیم ُن ِإ َّال َهكَذَ ً» (مجلسـی ،1403 ،ج ،66ص.)65گـام نخسـت ،معرفـت قلبـی و درونـی
َیكُ ُ
است .در گام دوم ،ایمان با اقرار زبانی و شهادت به وحدانیت خداوند علنی میگردد؛ اما در گـام

سوم ،به صورت عینی و عملـی ،در شـمایل مناسـک و مراسـمی نظیـر آیـینهـای تکـریم اهـل
1. Ceremony.

معیارهای مشروعیت آیینهای تکریم اهلبیت

ـ « َُ َِْ ُ َّالل ُذه ِل ُيب ِّين ل ُك ْم وَ ْْ ِ َ ُك ْم ُسنن َّال ِ َن ِمن ق ْب ِل ُكم» (نساء)26 :؛
ْ
َّ
ُُْ
َّ
ُ ّ ْ
وب» (حج)32 :؛
ـ «ذ ِلك ومن َع ِظم شع ِائْ الل ِ
ذه ف ِإنْا ِمن تقوى القل ِ
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بیت

ُ
 ،نمود مییابد.

با توجه به معنای لغوی و اصطالحی آیین ،آیینهای نکوداشت اهلبیت

 ،هر نوع رفتار فـردی

و گروهی است که برای ابراز محبت و نکوداشت ایشـان صـورت مـیگیـرد .ایـن آیـینهـا سـهم
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بسزایی در آیینهای مذهبی ،بهویژه میان پیروان مکتب اهلبیت

دارند و به صورتی گسـترده و

متنوع در تمام زوایای زندگی آنان ،از جایگاه ویژهای برخوردارند؛ مانند :اعیاد ،وفیات ،توسـالت،
تبرکات ،زیارات و یادمانهای مربوط به ایشان.

سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

هایبزرگداشتاهلبیت

معیارهایبرگزرایآیین



در منابع دینی ،مباحث فراوانی وجود دارد که میتوان معیارهای آیین بزرگداشت مطلوب را از آنها
بهدستآورد .این معیارها عبارتاند از:
.1همسوییباباورهایتوحیدی 

با توجه به مباحثی که در عناصـر فرهنـگ گذشـت ،باورهـای اسـالمی ریشـه دیگـر عناصـر بـه
شمارمیروند و باور به توحیـد ،مهـمتـرین چیـزی اسـت کـه دیگـر بیـنشهـا حـو محـور آن
میچرخد .بنابراین ،هر اعتقادی که با توحید در تعار

باشد ،مردود است:

َّ َّ
ُ ْ َّ
ا
ْ
ْ
ُ ُْ ٌ
ٌ ّ ُْ ُ ْ ُ
اح ٌ فمن كان َ ْْ ُجو ِلقاء ر ِّب ِه فلي ْعمل عمذَل
«قل ِإنما أنا بشْ ِمثلكم َوحى ِإلى أنما ِإلذْكم ِإلذه و ِ
ْ
ا
َا وَّل َُش ِْ ْك ِب ِعباد ِة ر ِّب ِه أح اا (کهف)110 :؛ بگو :من هم مثل شما بشـری هسـتم؛ و[لـی] بـه
ص ِال
ِ

من وحی میشود که خدای شما ،خدایی یگانه است .پس ،هرکس به لقای پروردگار خـود امیـد
دارد ،باید به کار شایسته برردازد و هیچکس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد».

این آیه ،نشاندهنده آن است که اگر در آیینهای تکریم ،باور یا رفتاری از ما سر زند کـه بـا بیـنش
توحیدی ناسازگار باشد ،باید کنار گذاشته شود .بنابراین ،اموری مانند باال بردن اهـلبیـت

تـا

مرز الوهیت یا سجده کردن در مقابل آنان ،عقیدهای مذموم و رفتاری ناشایست است.
از مهمترین آسیبهای اعتقادی که به توحیـد مربـوط مـیشـود ،یلـو در مقـام اهـلبیـت

و

رساندن ایشان به مقام الوهیت است .صال بن سهیل میگو ید:

َِ لرَو َِي ِةَ .فد َخلت علَي ِ َ ،فلَم نَ َظر إلَي قر ل :یر لر ِل ن إنور َ ً َ ِ
ِ
َ
«كُ ُ
َ و
ات أ ُقو ُل في أ َِي َعطد ً َ و
ُ َّ َ ُ َ
ُ
و َ َّ
دإ َعذَّ ََا (ابن شهرآشوب ،بیتا ،ج ،4ص)219؛ مـن دربـاره
ب نَعطُ ُد ُإْ ََ ،
َع ِطيد َنخلُو ُق َ
ون ،لَا َر ٌّ
إن لَم نَعطُ ُ

امام صادق

قائل به ربوبیت بودم .وقتی بر آن حضرت وارد شدم ،تا به من نگـاه کـرد ،فرمـود:

ای صال به خدا قسم ما بندهای آفریدهشدهایم؛ پروردگاری داریم که او را عبادت میکنیم و اگـر
او را نررستیم ،ما را عذاب میکند».
تعابیر یلوآمیز ،چون شائبه شرک دارند ،در ردیف مهمترین آسیبهای اعتقادی ،یعنی توحید قرار
میگیرند .این تعابیر ،در برخی اشعار نوحهها و مراثی بهکار برده میشود و شـمار بسـیار کمـی از
مداحان نیز آنها را میخوانند .تعابیر یلوآمیز ،در برخـی آثـار مکتـوب نیـز وجـود دارد .ایـن نـوع
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اندیشهها ،سبب ظهور برخی رفتارهای افراطی و یلوآمیز مانند سـجده در پیشـگاه و بارگـاه اهـل
بیشک ،هیچیک از اهلبیت

که به مقام واالی خـود از همـه آگـاهترنـد و در اوج بالیـت و

فصاحت سخن گفتهاند ،چنین تعابیری را درباره خود ،ائمه دیگر و اولیای الهی بهکار نبردهاند .بـا
مرور معیارهای آیین مطلوب از نگاه منابع دینی ،روشن میشـود کـه ایـن گونـه باورهـا ،تعـابیر و
رفتارهای یلوآمیز ،با هیچیک از آنها هماهنگی ندارد ،همسو با توحیـد و منطبـق بـر ارزشهـای
اسالمی نیست و بین جامعه دینداران ،مقبولیت ندارد .افـزونبـرآن ،بـا شـأن اهـلبیـت

نیـز

متناسب نیست و با سیره و سلوک صالحان نیز همخوانی ندارد.
ُ
یلو در زیارتگاهها ،گاهی در رفتارهایی همچون سجده در مقابل مرقد مطهر ائمه ،نمود پیدا مـی
کند .فقهای بزرگوار ضمن فتوا به حرمت سجده برای ییرخدا ،گفتهاند:
«آنچه گروهی از شیعه به شکل سجده نزد قبر امیرمؤمنان ،علی

انجام میدهند ،نمیتـوان بـه

آسانی برای آن جوازی قائل بود؛ مگر آنکه این عمل ،به قصد شکر به درگاه خدای تعالی به دلیـل
توفیق یافتن بر درک زیارت باشد» (جوادی آملی ،1381 ،ج ،1ص.)82
.2مطابقتبااحکاموضوابطشرعی 

ارزشهای مورد نظر اسالم ،معروف و فضایل بهشمارمیروند و مقابل آنها ،منکر و رذایل اسـت.
اگر انجام دادن کارهای خوب و عبادی همراه با آلوده کردن آنها به گناه باشد ،از نگاه دین ،مـردود
است .بنابراین ،اگر آیین تکریم با برخی منکرات قرین شود ،به آن آسیب وارد میکند.

َّ
ذه نذار اا خالذ اا فيْذا ول ُ
اللذه ور ُسول ُه وَتع َّ ُح ُ ود ُه َُ ْ خ ْل ُ
ذه
قرآن کریم میفرماید« :ومن َ ْع ِص
ِ ِ
ِ
ع ٌاب ُّم ِْ ٌين (نساء)14 :؛ و هرکس از خـدا و پیـامبر او نافرمـانی کنـد و از حـدود مقـرر او تجـاوز

نماید ،وی را در آتشی درآورد که همواره در آن خواهد بود و برای او ،عذابی خفتآور است».

شارع مقدا ،اعما نیک را با رعایت ضوابط مورد نظرش ،از متشرعان خواسته است .پس ،ایـن

معیارهای مشروعیت آیینهای تکریم اهلبیت

بیت

نیز میشود.

پ
گونه نیست که انجام دادن مناسک آیینی را کامال به خود مردم سررده باشد؛ بلکـه ضـوابطی بـرای
آنها وضع کرده است که باید بهطورکامل ،رعایت شود (بقره229 ،187 :و230؛ نساء13 :؛ توبـه112 :؛

مجادله4 :؛ طالق.)1 :
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با توجه به اهداف برگزاری آیینهای تکریم اهلبیت

 ،زمانی مقاصد مورد نظـر دسـتیـافتنی

است که برنامهها طبق احکام و ضوابط شرعی اجرا گردد و حـدود الهـی در آنهـا رعایـت شـود.
روشن است که رفتارهای ناشی از هواوهوا یا ایرا
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دارند ،بازمیدارند و گاهی به نقض یر

دیگر ،آیینها را از کارکردهای مثبتـی کـه

میانجامند و آنچه به قصد تکریم انجام مـیشـود ،بـه

توهین و وهن اسالم مبد میگردد.
برای نمونه ،رعایت حقوق مردم ،اصل قطعی و خدشهناپذیر در زندگی اجتمـاعی هـر مسـلمانی
است؛ اما گاه به بهانه برگزاری آیینهای تکـریم ،حقـوق دیگـران تضـییع مـیشـود؛ درحالیکـه
بزرگترین آیات قرآن ،درباره حقالناا است (بقره .)282 :از نگاه اخالقی ،از اذیت و آزار مؤمنـان
بهشدت نهی شده است؛ اما امروزه ،گاه در برگزاری آیینهای تکریم اهـلبیـت

 ،ایـن حقـوق

نادیده گرفته میشود .طوالنی شدن برخی از برنامـههـا و مزاحمـتهـای صـوتی و ییرمتعـارف،
نمونههایی از خروج از ضوابط و محدودههای شرعی است.
.3استواریمحتواییوساختاری 

متن و محتوای آیینهای بزرگداشت اهلبیت

 ،معجونی از شکل و محتواست کـه هریـک در

جای خود و در ترکیب نهایی ،باید از استواری برخوردار باشند تا سوءبرداشت از آنها را به حداقل
ممکن برساند .استواری در متن ،به این معناست که همه محتوایی که مطـر ،مـیشـود ،معتبـر و
مستند باشد .همچنین ،نمادها و ساختارهای این آیینها طبق دستورهای خدا و پیامبر

باشـند

و باعث اصال ،امور جامعه شوند .قرآن کریم به همه مؤمنان سفارش میکند:
«ای کسانیکه ایمان آوردهاید از خدا پروا دارید و سخنی استوار گویید تا اعما شما را به صـال،
پ
آورد و گناهانتان را بر شما ببخشاید و هرکس خدا و پیامبرش را فرمـان بـرد ،قطعـا بـه رسـتگاری
ُ َّ ُ
َّ
َّ
ذو اَّل سذ َ اا * َُ ْصذل ْْ ل ُك ْ
اللذذه و ُق ُولذوا ق ْ
ذم
بزرگی نایل آمده است»؛ «َا أ َُّْا ال ِ َن نمنوا اتقذوا
ِ
ِ
ْ
ا
ا
َّ
ُ ُ ُ ُ
ُ
يما» (احزاب.)71-70 :
أ ْعمالك ْم وَغ ِف ْْ لك ْم ذنوبك ْم ومن َُ ِط اللذه ور ُسول ُه فق ْ فاز ف ْوزا ع ِظ
ِ

گاهی برخی مداحان و خطیبـان بـرای عرضـه معـارف اسـالمی ،بـه خـواب و مکاشـفه اسـتناد

میجویند و گاه به بعضی مالقاتهای درویین با امام زمان

متوسل میشوند .این نوع تبلیـغ،

مبانی اعتقادی سستی را بنا مینهد که بهراحتی زوا پذیر است .خواب و مکاشفه و حتـی رؤیـای
صادقه ،برای بیننده و دیگران حجت شرعی نیست.
ازآنجاکه راهی برای اثبات یا نفی خواب و مکاشفه وجود ندارد ،میتوانـد بـه شـکل حربـهای در
دست شیادان برای ترویج دروغ و ایجاد تحریف در عرصه معارف اسالمی بهکـار رود .ازایـنرو،
برخی مطالب و رفتارهای سبک و بیریشه را که چندان با هنجارهای اسـالمی سـازگاری نـدارد،

اهلبیت

بهکار برده میشود که گاه از محتوا و ساختار محکمی برخوردار نیست.

.4نشانگرزینتوسربلندیاهلبیت



آنچه در آیینهای تکریم انجام مـیشـود ،بایـد بیـانگر فرهنـگ ارزشـمند قـرآن و عتـرت باشـد.
بنابراین ،انجام دادن هرکاری که سرافکندگی مسلمانان و نارضایتی اهلبیت
باشد ،نقض یر

است .اگر آیینهای تکریم را متعلق به اهلبیت

را در پـی داشـته

و آنان را صاحب مجلس

میدانیم ،باید باعث سربلندی آن بزرگواران باشیم؛ نه سرافکندگی ایشان.
بنابراین ،هرچیزی که با تعظیم مقام واالی اهلبیت

منافات داشته باشد ،رویگردانی مـردم از

مکتــب ارزشــمند قــرآن و عتــرت را در پــی دارد و نــوعی آســیب خواهــد بــود .امــام صــادق
میفرماید:
ًلشيع ِةن كُونُوً لَا زیا َالتَكُونُوً علَيار ََريا ُ ،قولُروً ِللار ِ سسرا ًَس َف ُظروً َأ ِ
لسراَتَكُم
و
َ
َ َ
َ
َر و َ
ُ
«نع َ
ول َ َقطي ِ ًل َق ِ
ََكُفُوه ع ٌِ ًل ُف ُض ِ
ول (صدوق ،1376 ،ص)400؛ ای گروه شـیعیان همـواره زینـت مـا
َ

باشید و مایه ننگ ما نگردید؛ با مردم نیک سخن گویید؛ مراقب زبان خود باشـید و آن را از گفتـار

بیهوده و زشت بازدارید».
قرآن کریم خطاب به همسران پیامبر میفرماید« :ای همسران پیامبر هرکس از شـما مبـادرت بـه
زشت آشکاری کند ،عذابش دوچندان خواهد بـود؛ و ایـن ،بـر خـدا همـواره آسـان اسـت»
کار ِ

(احزاب.)30 :

.5انطباقبافطرتوعقل 

پ
آیینها یالبا از خردهآیینهای دیگر تشـکیل مـیشـوند .وجـود تعـاد و همـاهنگی بـین اجـزا و

معیارهای مشروعیت آیینهای تکریم اهلبیت

باید در ردیف این نوع آسیبها دانست.
نمونه دیگر اشعار ،نوحـههـا و َسـبکهـای َس ُـبک و تقلیـدی کـه در اعیـاد و وفیـات مربـوط بـه
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مطابقت آنها با امور متعارف ،باید مد نظر عوامل اجرایی آیینها باشد .ازاینرو ،افـراطوتفـریط در
اینگونه امور و ورود برخی شیوهها و َسبکهایی که چندان با عقل و فطرت همخـوانی نـدارد ،بـه
آیینهای تکریم آسیب میزند.
58

از دیگر آفتهای اعتقادی آیینهای تکریم اهلبیـت  ،بـاور داشـتن بـه امـور خرافـی اسـت.
ّ
پ
خرافه ،از باور به رابطه ِعلی دو چیز ناشی میشود که واقعا با یکدیگر چنین رابطهای ندارند و چـه
بسا عدهای زودباور و سادهلو ،نیز با تأیید آن ،ادعا میکنند خودشان آن رابطه را درک کردهاند.
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باورهای خرافی ،برخالف اعتقاد به امور ییبی ،از افکار بیاساا سرچشمه میگیرند و به شـکل
رفتارهای ناهنجار بروز میکنند .ازاینرو ،از مهمترین اهداف بعثت پیامبران الهی ،بهویـژه پیـامبر
اکرم

 ،پیشگیری از اندیشههای خرافی و مبارزه با آن در زندگی فـردی و اجتمـاعی مـردم بـوده

است.
الئكَ ِة َ ًلاَّر ِ
ت ً ْل ِطدع في أنتي َفلْي ْظ ِه ِر ًلْع ِلم ِعلْم َ وإال َفعلَي ِ لَعا ُة ً َ ِ ًَلْم ِ
«إذً َظهر ِ
عريٌ؛
َ ُ
َ
ُ َُ َ
أْ َم َ
ْ
َّ
َ ْ َْ و َ َ
ُ
ََ
هرگاه در امت من بدعتها ظاهر شود ،بر عالم فر است که علم خـو یش را [بـرای مقابلـه بـا

آنها] اظهار کند؛ وگرنه نفرین خدا و فرشتگان و همه مردم بر او باد» (قمی ،1430،ج ،1ص.)63
ّ
بدعت ،عبارت است از «چیز جدیدی در دین که ریشه در قرآن و سنت نـدارد» (طریحـی،1375 ،
ج ،1ص )163و از آفتهای مهم دیگری است که با رو ،بندگی و اطاعت از پروردگار نمیسـازد و
همواره شریعتهای الهی را در طو تاریخ با مشکالتی روبـهرو کـرده اسـت .اسـالم و بـهو یـژه
مکتب اهلبیت

نیز در طو حیات خویش ،از این آفت مصون نبوده اسـت .قـرآن بـا خطـر

بدعت و بدعتگذاری ،بهشدت مقابله نموده و آن را تحریم کرده اسـت .منـع جـدی بـدعت در
اسالم ،ازآنروست که این کجروی ،نوعی افترا و دروغ بسـتن بـر خداسـت و از گناهـان کبیـره و
حرام بهشمارمیرود .قرآن کریم میفرماید:

َّ
َّ ُ ُ ّ ّ ْ
ا ُ ْ َّ ُ
ُْ ُّْ
ا
ُ ْ ْ ُ َّ
ُْ ْ
ذذه
«قل أرأَتم ما أنزل اللذه لكم ِمن ِرز ٍق فجعلتم ِمنه حْاما وحَلَّل قل نللذه أ ِذن لكم أم علذى الل ِ
ْ
تفت ُْون (یونس)59 :؛ بگو به من خبر دهید ،آنچه از روزی که خدا برای شـما فـرود آورده[ ،چـرا]

بخشی از آن را حرام و [بخشی را] حال گردانیدهاید بگو :آیا خدا به شما اجازه داده یـا بـر خـدا
دروغ میبندید »
بنابراین ،هرنوع بدعت و یا اقدامی که در آیینهای تکریم اهـلبیـت

پدیـد آیـد و در راسـتای

بندگی و اطاعتپذیری از خداوند نباشد ،آسیب است و باید از آن پیشگیری شود.

اسالم ،دین فطرت ،عقل و منطق است .به باور دانشمندان و اسالمشناسان بزرگ ،همین موضوع،
از مهمترین عوامل پیشرفت سریع اسالم بوده است .از نظر قرآن کریم ،کسی که فکـر دارد ،ولـی
حیوان چشموگوش بسته است کـه
تفکر نمیکند و عقل دارد ،ولی تعقل نمیورزد ،پستتر از هر
ِ

ُّ ْ ْ َّ
ُ
َّ َّ َّ ِّ ْ َّ
الص ُّم ال ُذبك ُم الذ ِ َن َّل َ ْع ِقلذون (انفـا :
اب ِعن الل ِه
بدون تفکر و تعقل رفتار میکند؛ « ِإن شْ ال و

پ
)22؛ قطعا بدترین جنبندگان نزد خدا ،کران و ال هاییاند که نمیاندیشند».
مبارزه با عقاید موهوم ،خرافات و رسوم جاهلی ،نزد رسو اکرم

از چنـان اهمیتـی برخـوردار

جاهلیت و افکار و عقاید خرافی را از میان مردم نابود کـن؛ کوچـک و بـزرگ سـنن اسـالم را کـه
همان دعوت به تفکر و تعقل است ،احیا کن» (سبحانی ،1377 ،ص.)21
.6هماهنگیباسیرهصالحان 

اولیای الهی و صالحان ،در زمان حیات خـود نیـز بـرای خـدا و دیگـر بزرگـان الهـی ،آیـینهـا و
برای آیینهای تکریم ،الگـویی تمـامعیارنـد .اینکـه در

زیارت عاشورا میخوانیم« :در زیستن و مرگمان ،همچون آنان باشیم» ،گویـای همـین حقیقـت
است .بیتردید ،ما نه از آنان به مصال و مفاسد خود و جامعه آگاهتریم و نه از ایشان مـؤمنتـر و
عابدتر .پس ،هرعملی که بهنوعی پیشیگرفتن یا پسافتادن از آنها باشد ،مردود و آسیبزاست.
ُ
برای نمونه ،خداوند حضرت ابراهیم و پیروان او را در رویارویی با مظاهر شرک ،اسوه معرفـی
میکند:

ْ ُ
َّ
ْ ْ َّ ُ ُ ُ
«ق ْ كان ْت ل ُك ْم ُأ ْسو ٌة حسن ٌة في إ ْ
نء ِمنك ْم و ِم َّما ت ْع ُب ُ ون
اهيم وال ِ َن مع ُه ِإذ قالوا ِلقو ِم ِْم ِإنا بْ
ْ
ب
ِ ِ ِ
ُ ْ ْ
ا َّ ُ ْ ُ
ْ ُُ ْ
َّ
َّ
ُ
اللذذه و ْحذ هُ
ُ
ُ
ذه كف ْْنا ِبك ْم وب ا ب ْيننا وبينكم الع اوة والبغضاء أبذ ا حتذى تؤ ِمنذوا ِب
ِ
ون الل ِ
ِمن د ِ
پ
(ممتحنه)4 :؛ قطعا برای شما در [پیروی از] ابراهیم و کسانیکـه بـا اوینـد ،سرمشـقی نیکوسـت؛

آنگاه که به قوم خود گفتند :ما از شما و از آنچه به جای خدا میپرستید ،بیزاریم .به شما کفـر مـی
ورزیم و میان ما و شما دشمنی و کینهای همیشگی پدیدار شده؛ تا وقتیکـه فقـط بـه خـدا ایمـان
آورید».
دعبل خزاعی میگو ید:
«روز عاشورا خدمت موالیم علی بن موسی الرضا

رسیدم .دیدم حضرت یمگـین و محـزون

نشستهاند .یاران حضرت نیز که همگی یمگین بودند ،اطراف ایشان حلقه زده بودنـد .وقتـی مـرا

معیارهای مشروعیت آیینهای تکریم اهلبیت

بود که ایشان وقتی معاذ بن جبل را به یمن اعـزام کـرد ،بـه او چنـین دسـتور داد« :ای معـاذ آثـار

مناسکی داشتهاند .ازاینرو ،اهلبیت
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دیدند ،فرمودند« :مرحبا بر تو ای دعبل » سـرس ،جـایی بـرای مـن بـاز کردنـد و مـرا نـزد خـود
نشاندند .سرس ،فرمودند« :ای دعبل دوست دارم شعری برایم بخوانی که این روزهـا ،روز انـدوه
ما اهلبیت است » و فرمودند« :ای دعبل هرکسـی بـر مصـیبت جـدم ،حسـین
60

گریـه کنـد،

خداوند گناهانش را بیامرزد ».آنگاه حضرت بلند شدند و پـردهای میـان مـا و زنهایشـان زدنـد و
اهلبیتشان را پشت پرده نشاندند ،تا بر مصیبت جدشان گریه کنند .سرس ،به مـن فرمودنـد« :ای
دعبل مرثیه بخوان » پس ،من گریان شدم و اشکم جاری شد و اشعارم را خواندم .امـام رضـا
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و اهلبیتشان نیز گریستند» (مجلسی ،1403 ،ج ،45ص.)257
با مروری بر سیره انبیا و اهلبیـت

 ،در خـواهیم یافـت کـه در هـیچ دعـا و مناجـاتی ،تعـابیر

حقارتآمیز برای ابراز تواضع در برابر مقام خداوند سبحان و پیامبر مکرم

کـه بهتـرین آفریـده

خداست ،به چشم نمیخورد و در هیچیک از منابع اسالمی ،کسی از صحابه را نمیشناسیم کـه
در برابر اهلبیت

اینگونه ارادت و تواضع خود را اثبات کرده باشد؛ زیرا اسـالم ،عـالیتـرین

برنامهها و دستورعملهای اخالقی را دارد.
سیره ائمه اطهار

نشان میدهد که ایشان در موقعیتهای مختلف سیاسی و اجتماعی ،حتـی

در خصوصیترین جلسات و حاالت ،به بدترین دشمنانشان نه دشنام گفتـهانـد و نـه بـه دیگـران
اجازه ناسزاگویی دادهاند؛ بلکه ویژگی آشکار آنها حیـا ،پـاکدامنـی و بزرگـواری ،حتـی در برابـر
سرسختترین دشمنان بوده است.
.7مبتنیبرمعرفتوآگاهی 

انسان ،موجودی است که در کنار تعقل و ابزارهای شناخت ،عواطف و احساسات نیز دارد .دیـن
نیز به این مهم توجه داشته ،در بسیاری از مناسک و اعما  ،احسـاا و عرفـان را در هـم آمیختـه
است؛ زیرا هریک از آنها ،کارکردهای خاص به خود را دارند؛ چنانکـه امـام صـادق

فرمـود:

ِ
رٌ ًلَّْ ِ
«ًلع ِن ُ َعلى َغ ِير َصيرة كَ لس ِئر َعلى َغ ِير ًلَّْ ِ
ریرق إالو َُعردً
ریقَ ،ال َی ُ
ًلس ِير ن َ
زید ُإ ُس َ
رع ُة َّ
و
َ َ

(صدوق ،1376 ،ص)421؛ کسیکه عملی را بدون بصیرت و آگـاهی انجـام دهـد ،ماننـد رهـروی
است که راه را اشتباه پیموده است .ازاینرو ،هرچه تندتر رود ،از مقصود دورتر میشود».
تحریک احساسات ،همچون تلنگری انسان را بیدار میکند و در نهایت ،برمیخیزاند؛ امـا بـرای

جهتیابی درست و حرکت مستمر تا رسیدن به مقصد ،چراغ پرفـروغتـری بـه نـام معرفـت الزم
است.

پیامبر اکرم

به ابن مسعود چنین وصیت میکند:

ِ
ِِ
ِ
«إذً َعم َ
عم َ َع َمال َِ َغ ِير تَدَير ََ علرمَ ،فإنَّر ُ َْر َّ َْاللُر ُ
عم َعلم ََ َعق  ََ ،وإی َك ََأن تَ َ
لت َع َمال َف َ
َیقو ُلََ « :ال تَكُونُوً كَ ل َِّتي نَ َق َض ْت َغ ْزل ََه ِن ٌْ ََ ْع ِد ُق َّوة َأنكَ ث (مجلسی ،1403 ،ج ،74ص)11 0؛ وقتـی

کاری میکنی ،آن را با اندیشه و آگاهی انجام ده و برحذر باش که کاری کنی ،بدون برنامهریزی و

آگاهی؛ همانا خدای بلندمرتبه میفرماید :و مانند آن [زنی] که رشته خود را پس از محکم بـافتن،
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[یکییکی] از هم میگسست ،مباشید».

یفلت از ُبعد معرفتی دین و زندگی اهلبیت

 ،خود آسیبهای مهلکی را بـه دنبـا دارد و بـه

گمراهی ،اتالف سرمایهها و سوءاستفاده دشمن منجر میشود.
تعاد و توازن میان احساا و معرفت ،پیشنیاز ضـروری و عامـل مانـدگاری آمـوزههـای دینـی
است .افزایش احساا بدون پشتوانه معرفتی ،به اندیشههای دینی ضرر میزند .بنـابراین ،طبیعـی
است که کارآمدی و اثرگذاری آیینهای تکریم اهلبیت

 ،مشروط به بهرهگیری از همه عناصر

و قابلیتهاست.
در سیره اهلبیت

نیز نمونهای نمیبینیم کـه از یلبـه احساسـات آنـان و در نتیجـه ،رفتارهـا و

گفتارهای نامتعارف ،نشان داشته باشـد .پـس ،اگـر احساسـات بـهگونـهای یلبـه پیـدا کنـد کـه
آسیبهای اعتقادی یا اخالقی و هنجاری را در پی داشته باشد و انسان مرتکب حرام یا مکروهـی
شود ،چنین احساساتی شایسته نیست.
.8تناسبباشأناهلبیت

اهلبیت



 ،از جامعیت ویژهای برخوردارند .در آیینهای مربوط به تکریم ایشان ،بایـد بـه ایـن

مهم توجه داشت که شخصیت ایشان بهگونهای مطر ،نشود کـه از سـویی ،از جنبـه الگـو بـودن
خارج شوند و از سویدیگر ،از مقام و منزلت ایشان کاسته شود.
امام علی

در وصف ویژگی اهلبیت

ِ
أسرد( ...شـریف
میفرماید« :ال یُقر ُ َِرِل ُن َم َّمرد َ

رضــی ،1414 ،خطبــه)2؛ هــیچکــس از ایــن امــت ،بــا خانــدان محمــد(علیهم الســالم) ســنجیده
نمیشود».
بنابراین ،باید عملکرد پیروان در آیینهـای نکوداشـت ایشـان ،بـهگونـهای باشـد کـه جامعیـت و

معیارهای مشروعیت آیینهای تکریم اهلبیت

عواطف باید در سایه معرفت بهکار رود تا آسیبی به آیینهای تکـریم وارد نشـود .بنـابراین ،معیـار
دیگر آیینهای مطلوب ،ایجاد تعدیل در این دو ُبعـد اسـت؛ زیـرا برجسـتهسـازی احساسـات و

مرجعیت دینی ایشان نشان داده شود .این موضوع ،افزون بر آنکه درباره هریک از اهـلبیـت
اهمیت دارد ،در مورد کلیت زندگی ایشان بهعنوان الگوهای کامل انسانیت نیز باید مد نظـر قـرار
گیرد.
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تحلیلهایی که با شأن اهلبیت

همخوانی ندارد ،نوع دیگری از تحریف در این واقعه سـترگ

است؛ برای نمونه ،میتوان به دو کتاب :روضد الشهداء تألیف مالحسین کاشفی و اسرار الشاهادة
ّ
تألیف مالآقای دربندی اشاره کرد که مبدأ بسیاری از تحریفات واقعه عاشورا میباشند .در این دو
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کتاب ،انـواع مطالـب و تحلیلهـایی وجـود دارد کـه در منـابع کهـن و اصـلی و در زمـان ائمـه
اطهار

 ،اثری از آنها نیست.

مواردی همچون :آب خواستن امام حسین

از حضرت علی  ،درحالیکـه ایشـان بـر منبـر

خطبه میخوانده است؛ داستان عروسی حضرت قاسم
حسین

توسط حضرت زینب

در روز عاشورا؛ بوسـیدن گلـوی امـام

قبل از رفتن امام به میدان جنگ؛ دادن لقـب «بیمـار» بـرای

امام زینالعابدین ؛ حضور مادر حضرت علیاکبر در کربال یا قصه سر کو بیـدن حضـرت
پ
زینب به محمل و جاری شدن خون ،همگی نمونههای تحریفاتی است که اصال واقعیـت نـدارد
(ر.ک :نوری ،1388 ،ص  258ـ .)270
.9توجهبهامکانسوءاستفادهدشمنان 

دشمنان کینهتوز اسالم ،به دنبا بهانهایاند که به تحقیر و توهین اسالم و پیـروان مکتـب قـرآن و
عترت برردازند .قرآن و عترت ،در مقابل این توطئههـا بـا کیاسـت تمـام ،دسـت بـه پیشـگیری و
اقداماتی اصالحی زده که یک نمونه آن ،تغییر قبله است (بقره.)150-142 :
نمونه دیگر ،ممنوعیت مسلمانان از بهکاربردن کلمه «راعنـا» بـرای صـدا زدن پیـامبر اسـالم
است؛ زیرا باعث سوءاستفاده یهودیان شـد .ازایـنرو ،قـرآنکـریم بـهسـرعت مسـلمانان را از آن
برحذر داشت .کلمه «راعنا» در ادبیات عرب دو معنا دارد :یکی «رعایت ما بنما و روی خود را به
سوی ما برگردان» و معنای دیگر آن نوعی بیادبی است .خداوند برای پیشـگیری از سـوءاسـتفاده
یهودیان ،چنین دستور داد:

ُ
ُ
َّ
ُ ُ
ُ ُ
ُّ َّ
انظ ْْنا و ْاسم ُعوا ول ْلكافَْن ع ٌ
اب أل ٌ
يم * َّما َو ُّد الذ ِ َن
اعنا وقولوا
«َا أَْا ال ِ َن نمنوا َّل تقولوا ر ِ
ِ
ِ
ِِ
ْ ُ ْ
ْ ْ ْ
ْ ُ َّ
ْ ُ ّ ْ ْ ّ َّ ّ ُ ْ َّ ُ ْ ُّ
ْ
ُ
ذه
اب وَّل المش ِْ ِكين أن َنزل عليكم ِمن خي ٍْ ِمن ر ِبكم واللذه َِذتص ِبذْحم ِت ِ
كفْوا ِمن أه ِل ال ِكت ِ
ُ َّ ُ ُ ْ ْ
ض ِل ْالع ِظ ِيم» (بقره)105-104 :؛ ای کسـانیکـه ایمـان آوردهایـد مگوییـد:
من َشاء واللذه ذو الف

«راعنا» و بگویید« :انظرنا» و [این توصیه را] بشنوید؛ و[گرنه] کافران را عذابی دردناک اسـت .نـه
کسانیکه از اهل کتاب کافر شدهاند و نه مشرکان[ ،هیچیـک] دوسـت ندارنـد خیـری از جانـب
پروردگارتان بر شما فرود آید؛ با آنکه خدا هرکه را خواهد ،بـه رحمـت خـود اختصـاص دهـد و
خداوند ،دارای فزونبخشی عظیم است».
این آیه ،نشان میدهد که وقتی حتی یک کلمه میتواند سوءاستفاده دشمنان را در پی داشته باشد،
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روشن است که مسلمانان باید در برگزاری آیینها بیشتر دقت کنند و بهانهای به دست آنان ندهند.
حضرت را برای ساخت مسجدی با اهداف بهظاهر مقدا جلب کردند؛ اما وقتـی از پیـامبر
خواستند برای افتتا ،آن برود ،آیـاتی نـاز شـد (توبـه )110-107 :و پـرده از اسـرار آنها بـرداشـت.
بـه دنبا آن ،پیامبر دستور داد سقف آن مسجد را که از شاخههای خرما بود ،آتش بزنند و بقایـای
آن را و یران کنند و جای آن را نیز محلی برای ریختن زبالههای شهر قرار دهند.
مـسـجـد « ِضرار» ،به توصیه شخصی به نام «ابوعامر» ،بـرای ایـجـاد پـایـگـاهـی در مـدیـنه بـا
ّ
هدف جاسوسی و تبلیغ بر ضد مسلمانان ساخته شد .وی نو ید داد که با لشکری از روم بهکمـک
منافقان خواهد آمد و توصیه و تأ کید کرد که مرکزی برای او در مـدیـنـه بسازند تا کـانون فعالیـت
پ
های آیندهاش باشد؛ ولی ازآنجاکه ساختن چنین مـرکـزی در مدینه عمال ممکـن نبـود ،منافقـان
صال ،را در آن دیـدنـد که زیر نقاب مسجد و به بهانه کمک به بیماران و معذوران ،ایـن برنامـه را
عملی سازند (ر.ک طباطبایی ،1402 ،ج  ،9ص  391ـ .)392
ماجرای بنای مسجد ضرار و تخریب آن نیز نشان میدهد که حتی مقداترین مکـانهـا ممکـن
است با هدف ابزار سوءاستفاده دشمن ساخته شود .ازاینرو ،باید خراب شود .حـا  ،آیـینهـایی
پ
که باعث سوءاستفاده دشمنان میشوند و قطعـا قداسـت و ضـرورت آنهـا بـه انـدازه آن مسـجد
نیست ،چه وضعیتی خواهند داشت آیا ادامه دادن آنها ،ضررهای جبرانناپذیری بـرای جامعـه و
کیان اسالمی به دنبا ندارد
.10همآواییباهنجاروعرفجامعه 

بخشی از هنجارها ،به وسیله محیط اجتماعی ایجاد و تعیین میگردد؛ مانند باورهـا و رفتارهـایی
که مقبولیت دارد و انجام دادن آنها ،سبب محبوبیت میان اعضای جامعه میشـود و مخالفـت بـا
آنها نیز اعترا های رسمی و ییررسمی جامعه را در پی دارد .با توجه به آنچه درباره ویژگیهـای
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نمونه دیگر ،تخریب مسجد ِضرار است .گروهی از منافقان نـزد پیـامبر

آمدنـد و موافقـت آن

پ
فرهنگ گذشت ،این نوع هنجارها ،عموما بهمثابه خردهفرهنگ ،همواره در حا تغییر و تحو اند.
 ،ممکن است خردهفرهنگهای فراوانی ،از قبیل :باورهـا ،ارزش
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در آیینهای تکریم اهلبیت
ُ
ها و هنجارهایی نمود پیدا کنند کـه عمومیـت نداشـته باشـند و فقـط در برخـی از محـیطهـای
اجتماعی خاص دیده شوند؛ برای نمونهَ ،سبک سینهزنی مناطق مختلف ایـران ،بـا هـم متفـاوت
است؛ یا اینکه مراسم طشتگذاری یا نخلگردانی فقط در برخی از مناطق اجرا میشود .چهبسـا
برگزاری این آیینها در موقعیت یا مکانی دیگر ،ناهنجاری محسوب شود.
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ِ
ْردة َغریطر َفع َِ ْرر َِِهً َِهر ؛ ای
امام علی به فرزند خویش میفرمایدُ « :س َس ْيٌن إذً كُ ْا َت في ََل َ
حسین وقتی در سرزمین یریبی بودی ،به آداب آنـان معاشـرت کـن( » ...مجلسـی ،1403 ،ج،44

ص.)266
بنابراین ،هیچکس نمیتواند با نمادها رفتاری دستوری داشته باشد .نمادهـا درحقیقـت ،اعضـای
پیکره فرهنگاند و حذف آنها ،به معنای زمین زدن فرهنگ است.
گاه ممکن است نمادی به حکم ّاولی مشکلی نداشته باشـد ،امـا در برخـی مواقـع ،مصـداقی از
ّ
تشبه به کفار یا جنبه خرافی پیدا کند و باعث وهن اسالم در اذهان دیگران شـود .درایـنصـورت،
ّ
اگر آن نماد از اصو مسلم اسالم است ،بایـد بـا تبیـین و اسـتدال محکـم از آن دفـاع کـرد و از
سرزنشها و تمسخر دشمنان نهراسید؛ اما اگر آن نماد ،از مسائلی فرعـی اسـت ،بایـد بهانـه را از
دست دشمنان گرفت و با افزودن عناصر بومی به آن نماد ،از ایجاد بدبینی یا وابستگی به فرهنـگ
آنان پیشگیری کرد و اگر ممکن نیست ،با مصلحتاندیشی از اصرار بر جنبههای نمـادین آن ،بـه
ویژه در موقعیتهایی که جنبههای نمادین در آن قابل دفاع نیست و باعث سوءاستفاده مـیشـود،
صرف نظر کرد.
نتیجه 

با توجه به معیارهای ارائهشده ،میتوان چنین نتیجه گرفت که پیروان مکتـب اهلبیـت

کـه از

روی باور به مقام واالی ایشان و عالقه وافر به آن حضـرات ،بـه منظـور تکـریم آنـان آیینهـایی را
برگزار میکنند ،باید بر اساا معیارهایی که در آیات و روایات آمده ،عمل نمایند تا ناخواسته ایـن
آیینها به توهین تبدیل و یا به محرمات دیگر آلوده نشـوند .بنـابراین ،آنچـه بـه نـام یـا در ضـمن
آیینهای تکریم رخ میدهد ،چنانکه در چارچوب معیارهای دهگانه باشند ،باید آنها را برآمده از

پ
طبیعت تحو پذیر فرهنگ دانست؛ اما اموری که از دایره این شاخصها بیـرون باشـد ،قطعـا بـه
عنوان آفت باید از آن پیشـگیری نمـود و اگـر وجـود دارد ،الزم اسـت بـرای اصـال ،آن چـارهای
اندیشید؛ بهویژه مواردی که با تعداد بیشتری از معیارهای یادشده سازگاری ندارند.
کتابنامه 
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